Parafenbesluitenlijst B&W 28 november 2017

SEC

Reg.nr

DIR

Datum

Onderwerp

Besluit

17.23785 28-11

Arbeidsvoorwaarden

De door de LOGA aangekondigde wijzingen van arbeidsvoorwaarden op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden
regeling. De wijzigingen vast te stellen in overeenstemming
volgens ontwerpbesluit.

DIR

17.23784 28-11

Benoeming
medewerker

Medewerker in algemene dienst benoemen

RO

17.24024 28-11

Overeenkomst
planontwerp

Het sluiten van (planschade) overeenkomst Monsterweg in
Borssele

RO

17.24023 28-11

Verkoop grond

Instemmen met verkoop strook grond aan de Westsingel te
Borssele

RO

17.23332 20-11

Verlenen
omgevingsvergunning

Verlenen omgevingsvergunning terug te bouwen schuur
`s-Heerenhoeksedijk 18 te `s-Heerenhoek

RO

17.23524 28-11

Restauratie molen

Instemmen met het bijstaan in het eigenaandeel van de restauratie
van de Koutermolen in Hoedekenskeke. En het voordragen voor de
restauratie conform het Algemene subsidiebesluit Zeeland

SL

17.23226 21-11

Participatie in actieplan

Instemmen met het voorlopig niet participeren in actieplan van
stichting Cruisetoerisme Zeeland

SL

17.23050 21-11

Tweede evaluatie

1.Kennis nemen van de tweede tussentijdse evaluatie rapportage
project Borsele op de Kaart

Borsele op de Kaart

2.De rapportage ter kennisname van de gemeenteraad brengen via
de lijst ingekomen stukken
SL

17.24081 28-11

Overboeken restant
budget sport

Instemmen met het overboeken van het restant sport 2017 naar
2018

SL

17.23463 21-11

Subsidieverzoek

Instemmen met het verstrekken van een gezamenlijke subsidie met
de vijf GR gemeenten aan Stichting Leergeld voor 2017 en 2018

SL

17.24022 28-11

Voorstel vaststellen
activiteitenplan VVE
2018 en subsidie
verstrekken

Akkoord met activiteitenplan VVE 2018, subsidie verstrekken aan
Kibeo, Prokino, RPCZ. De bedragen ten laste brengen van het
meerjarig OAB budget

SL

17.23722 28-11

subsidie Bibliotheek
Oosterschelde

Instemmen met de begroting 2018 en het verlenen van subsidie
voor de Bibliotheek Oosterschelde

SL

17.23995 28-11

Convenant cultuur

Instemmen met convenant regionaal cultuurarrangement 20182020. Wethouder Miermans machtigen om dit convenant te
ondertekenen

SL

17.23641

Offerte herinrichten
Ganzestraat

Instemmen met offerte van Replay voor het herinrichten van de
Ganzestraat te Heinkenszand door de speeltuinvereniging

